
 
 

DISTRIBUCIÓ, CONSUM I CLAVEGUERAM

5.2 EL REBUT DE L’AIGUA 

L’aigua que es gasta se sol pagar trimestralment a l’empresa subministradora. Alguns 
ajuntaments gestionen directament el subministrament d’aigua al seu municipi, però la 
majoria tenen aquesta gestió cedida a una empresa especialitzada, que sovint gestiona 
l’abastament d’aigua de diferents municipis.  

D’acord amb l’empresa, cada ajuntament decideix el preu de l’aigua, que no és la 
totalitat del rebut, com veurem. Les tarifes de cada municipi han de ser aprovades 
primer per l’ajuntament i després per la Comissió de Preus de Catalunya, que depèn de 
la Direcció General de Comerç de la Generalitat.  

No tota l’aigua gastada pel consumidor es paga al mateix preu, ja que es diferencien 
diversos blocs de consum. 
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5.2 EL REBUT DE L’AIGUA. Desglossament del rebut domèstic 

 

 

Mínim 

Quantitat mínima d’aigua que es cobra, tant si es gasta 
com si no. La companyia s’assegura uns ingressos fixes, 
però això pot afavorir el consum indiscriminat en el cas 
d’usuaris que gasten poca aigua, en cases habitades 
temporalment, etc.,  ja que es paga el mateix no gastant 
gens d’aigua com gastant-ne el mínim, que poden ser 
uns 10 m3 mensuals. 

 

 

 

Quantitat 

     fixa 
(2 modalitats) Quota 

fixa de 
servei 

És una quantitat fixa que es paga encara que no es gasti 
gens d’aigua. Així, l’empresa subministradora 
s’assegura un ingrés per a poder mantenir el servei. 
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En funció 
de l’aigua 
gastada 

A partir del consum considerat mínim, o bé des del primer m3 si 
s’ha pagat la quota fixa, l’empresa cobra en funció de l’aigua 
gastada, dividida en blocs de consum, de manera que fins a un 
determinat consum d’aigua (bloc 1) es paga a un preu, i el bloc 2 es 
paga més car. Aquest sistema penalitza el consum elevat i estimula 
l’estalvi. 

Cada ajuntament decideix l’estructura tarifària a aplicar: el número 
de blocs i el preu/m3 de cada un d’ells. També poden aplicar 
diferents tarifes en funció del tipus d’usuari. Així Manresa en té 
tres: consumidor domèstic, industrial i municipal.  
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Quantitat fixa que cobra l’empresa per a la conservació del comptador i la presa 
d’aigua. Aquesta quantitat permet cobrir les despeses de les reparacions a la 
presa d’aigua i les substitucions dels comptadors espatllats. 

 

 

 

 

Cànon 
de 
l’aigua 

És una taxa que cobra l’Agència Catalana de l’Aigua ( ACA ) i 
serveix per a finançar la construcció de les infrastructures 
hidràuliques: grans col·lectors, depuradores, pantans… i per a 
mantenir el seu funcionament.  

Es paga a tant per metre cúbic gastat partint d’un mínim inicial. Per al 
consumidor domèstic són 18 m3/trimestre que s’han de pagar tant si 
es consumeixen com si no. S’apliquen dos preus:  

El primer s’aplica al mínim i als consums fins a 36 m3/trimestre per a 
famílies fins a 4 persones, afegint-hi 9 m3/persona si és més 
nombrosa.  

Per al consum que superi aquest primer bloc el preu es multiplica pel 
quoficient 2. 
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IVA 

Aquest impost, que forma part de gairebé tots els preus, el cobra 
l’estat i consisteix en un tant per cent que varia segons el producte o 
el servei que adquirim. En el cas de l’aigua, es carrega el 7% al 
subministrament, la quota de servei i al cànon de l’aigua, i el 16% a la 
conservació de comptador i la presa d’aigua.  
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